
 
 

CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 2023 PARA MESTRADO (PRIMEIRO SEMESTRE) E DOUTORADO 

(PRIMEIRA ENTRADA) 

 

O Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal faz saber que será realizado o Processo Seletivo referente ao Edital 

Regular de Seleção 2023. 

 

Para a seleção em pauta serão consideradas as inscrições recebidas a partir do dia 7 de novembro de 2022 até o dia 9 de 

dezembro de 2022. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, através do preenchimento de um formulário 

disponível no link https://forms.gle/DiXgHS5rdutrWkJa7. O formulário deverá ser enviado até as 18 horas da data 

limite das inscrições (horário de Brasília/DF). O (a) candidato (a) se responsabilizará pela legibilidade e envio correto 

de todos os documentos solicitados no formulário de inscrição. Toda a documentação deverá ser enviada em formato 

PDF. 

 

A homologação das inscrições será divulgada no dia 22 de dezembro de 2022, no website do Programa em 

https://sites.icb.ufmg.br/pgbotufmg/. 
 

1a etapa, de caráter eliminatório e classificatório: prova escrita de conhecimentos específicos em Biologia Vegetal. A 

prova escrita será por videoconferência através da plataforma Microsoft Teams ou equivalente, no dia 30 de janeiro 

de 2023, às 09 horas (horário de Brasília/DF). O (a) candidato (a) deverá se apresentar por videoconferência com 

antecedência mínima de 15 minutos do horário da prova. O link para realização da prova será enviado entre 72 e 24 

horas antes da data e horário da prova. 

 

O resultado desta etapa será divulgado no website do Programa (https://sites.icb.ufmg.br/pgbotufmg/), junto ao resultado 

final. 

 

O resultado final será divulgado no website do Programa no dia 03 de fevereiro de 2023, após homologação pelo 

Colegiado. 

 

O (a) candidato (a) aprovado (a) e classificado (a) no processo seletivo deverá efetuar seu cadastro prévio pela internet, 

de 13 a 15 de fevereiro de 2023, mediante o preenchimento de formulário disponível no site 

https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. 
 

O (a) candidato (a) aprovado (a) e classificado (a) deverá também providenciar, até o dia 13 de fevereiro de 2023, a 

relação completa dos documentos necessários para registro acadêmico, conforme lista disponível no site: 

https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Registro-Academico/4.-Documentacao. Esta documentação 

deverá ser enviada, em um único PDF, para o e-mail do Programa (colposbio-veg@icb.ufmg.br). A documentação 

completa dos (as) selecionados (as) será encaminhada ao DRCA (Departamento de Registro e Controle Acadêmico) 

pela Secretaria do Programa até o dia 16 de fevereiro de 2023. 

 

Candidatos (as) estrangeiros (as) aprovados (as) e classificados (as) deverão enviar para o e-mail do Programa, até o dia 

10 de fevereiro de 2023, o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), Registro Nacional Migratório (RNM) ou 

Certidão de Registro emitida pela Polícia Federal, e o passaporte com visto válido de entrada no Brasil, para registro 

acadêmico no curso de pós-graduação. 

 

Belo Horizonte, 21 de outubro 2022. 

 

Professor Dr. Danilo Rafael Mesquita Neves 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal/UFMG 
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